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Öt napig visszajár a kredit a vásárlások után:
Black Friday a Woltnál
Kreditvisszatérítéses kampánnyal készül idén a Wolt a Black Friday-időszakra. A Wolt

felhasználói öt napon keresztül a vásárlásaik értékének 10-50 százalékát is visszakaphatják

kreditek formájában, amelyet a következő vásárlásaikhoz tudnak felhasználni.

Öt napig tart a Black Friday a Woltnál, amely az alkalmazásban november 21-től 25-ig érhető el.

A kreditvisszatérítés összege a vásárlások értékének 10-50 százaléka lehet, a visszatérítés

mértéke időről-időre változik. Az éppen érvényben lévő kedvezményt a felhasználók az

alkalmazásban láthatják, így érdemes többször visszatérni az applikációba.

A kedvezményes ajánlatban a Wolton elérhető összes étterem és üzlet részt vesz, így az éttermek

mellett többek között élelmiszerüzletek, illatszerüzletek, gyógyszertárak, játékboltok,

bababoltok, borkereskedések, és kisállat-kellékeket kínáló üzletek is.

“A zsúfolt üzletekben való sorban állás helyett a Wolt felhasználói a kanapén ülve, néhány

kattintással juthatnak hozzá több ezer termékhez és a kreditvisszatérítés révén további

kedvezményes vásárlásokhoz. Azt tapasztaltuk, hogy a kreditvisszatérítéses, cashback

kampányok egyre népszerűbbek a felhasználóink körében, ezért döntöttünk emellett most is.

Idén szerettünk volna játékos izgalmat is csempészni a kedvezményes ajánlatba, így a vásárlók a

kedvezményeket meglepetés-szerűen tudják majd elérni” - mondja Juhász Alexandra, a Wolt

marketingvezetője.  

A Wolt célja, hogy ételházhozszállítási applikációból általános gyorskereskedelmi platformmá

váljon, ahonnan a felhasználók egy gyors ebéd vagy vacsorarendelésen túl mindent

beszerezhetnek, amire szükségük van, a Wolt futár partnerei pedig akár fél órán belül

csengetnek a megrendelt termékekkel. A Wolton ma már elérhető több vezető országos

kiskereskedelmi lánc, például az Auchan, a Coop, a Tesco, vagy a Manna ABC élelmiszer-

kínálata. Emellett rendelhetünk kozmetikumot, étrendkiegészítő termékeket, játékot, cipőt,

virágot vagy állateledelt is - a Wolttól megszokott gyors és kényelmes módon.
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ABOUT WOLT

A Wolt egy helsinki székhelyű technológiai vállalat, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a legjobb éttermek,
élelmiszerboltok és egyéb helyi üzletek felfedezését és a termékeik házhozszállítását. A Wolt küldetése, hogy a
városokat jobb hellyé tegye a vásárlók, a kereskedők és a futárok számára egyaránt. A Wolt felületének
köszönhetően egy alkalmazáson keresztül a vásárlók bármit rendelhetnek, amire szükségük van, a kereskedők
könnyebben tudják eladásaikat lebonyolítani, míg a futároknak rugalmas munkaidőt, versenyképes fizetést
biztosít a cég. Ennek érdekében a Wolt a helyi logisztikától kezdve a kiskereskedelmi szoftvereken át a pénzügyi
megoldásokig számos technológiát fejleszt, valamint saját élelmiszerüzleteket üzemeltet Wolt Market néven. A
Woltot 2014-ben alapították, és 2022-ben egyesítette erőit a DoorDash-sel. A DoorDash ma 27 országban
működik, ebből 23-ban a Wolt termékével és márkájával.
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